
 

  
  

  



 

 

 

 
    

  

ـــــــــــــــــــد هللا الــــــــــــــــــــــذي أْورَثـَنَــــــــــــــــــــــا   ه وِعْلمـــــــــــــــــــــــــــه علمنـــــــــــــــــــــــــــاكتابَـــــــــــــــــــــــــــ  الحمـــ
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــدوام األب ــــــــدوم ب ـــــــ ـــــالته علـــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــد   حمـــــــــــــــدا ي   ثـــــــــــــــــم صــــــــــــ
ـــــــــــام بالمقـــــــــــام   أكــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن بُعــــــــــــــــــث لألنــــــــــــــــــام ـــن قـــــــــــد ق ـــــــــــِر مــــــــ   وخي
ــــــــــتم الـــــــــــــوحي والنبـــــــــــــوءهْ  ـــــــــــــــــــهْ   جـــــــــــــاء بخـــ ـــــــــــــــــــن البريئ ــة م ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــر أم   لخي
ـــــــــــا وســـــــــــلما ـــــــــــه رَبُ◌ّ◌ن ـــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــحبه تكّرمــــــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــلى علي ـــــــــــ   وآل
ــــــا بــــــــــه تحلــــــــــى اإلنســــــــــانْ   وبعــــــــــــد فــــــــــــاعلْم أن علــــــــــــم القــــــــــــرآنْ    أجمــــــــــُل مــــ
ـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــُه وَعِلمـــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــُر م   واســـــــــــــتعمل الفكـــــــــــــَر لـــــــــــــه وفِهمــــــــــــــهْ   وخي
  فـــــــــــي علمـــــــــــه مـــــــــــع الكـــــــــــرام البـــــــــــررهْ   وجــــــــــاء فــــــــــي الحــــــــــديث أن الَمَهــــــــــَرهْ 
ـــــــــــــــــن نبينــــــــــــــــــــــــا األواهِ  ــــــــــــــــــــــرآن أهـــــــــــــــــــــــُل اهللا   وجــــــــــــــــــــــــاء عـــــــ   حَملـــــــــــــــــــــــُة القـ
ــــــــــــــه كالمـــــــــــــــــــــــــــه المَرفـــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــ ـــــــــاء فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــا  ألن   ِفٌع ُمَشـــــــــــــــــّفعُ وجــــــــ
ــت فــــــــــــي فضــــــــــــله آثــــــــــــارُ  ــــــــــــي بحملهـــــــــــــا أســـــــــــــفارُ   وقــــــــــــْد أتــــــــــ   ليســـــــــــــت تَفـ
ــــــــي منهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا ذكْرنـــــــــــــــا   ولنْصــــــــــــِرِف القــــــــــــول لمــــــــــــا قصــــــــــــْدنا  فلنكتفـــــــ
ــــــــام الخاشــــــــع ــــــــرإ اإلم ــــــــن نظــــــــم مق ـــــــــــــــــافعْ وَ أبـــــــــــــــــي رُ   م ـــــــــــــــــِم الَمـــــــــــــــــدني ن   ْي
ـــــــــــــــاِم الحـــــــــــــــرم ـــــــــــــــرأَ إم   الثْبــــــــــــِت فيمــــــــــــا قــــــــــــد روى المقــــــــــــدمِ   إْذ كـــــــــــــــان مق
ــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــذي ورد في ــــــــــــــــــــنهْ   هْ ولِلـــــــــــــ ــــــــــــــــــــارئ ســــــــــــــــــــواه ُس   دون المق

ـــــــــــــــذي يطـــــــــــــــرِدُ  ـــــــــــــــه بال ـــــــــــــــُت من   ثـــــــــــــم فرْشـــــــــــــُت بعـــــــــــــُد مـــــــــــــا ينفـــــــــــــرِدُ   فجئ
ـــــــــــــــرٍب مشـــــــــــــــطورِ  ـــــــــــــــٍز ُمَق ـــــــــــــــي رَج ـــــــى مــــــــــــــــن المنثـــــــــــــــــورِ   ف   ألنــــــــــــــــه أْحظـــــــــ
ـــــــــــــــــــذكرهْ   يكـــــــــــــــــــــون للُمْبتـــــــــــــــــــــدئين تبِصـــــــــــــــــــــرهْ  ـــــــــــــــــــرئين ت   وللشـــــــــــــــــــيوخ المق

 



 

ْيُتُه بالـــــــــــــــــــــــدَرِر اللواِمـــــــــــــــــــــــعْ  ــل مقـــــــــــرإ اإلمـــــــــــام نـــــــــــافعْ   ســـــــــــــــــــــــم   فـــــــــــي أْصـــــــــ
  غيــــــــــــــــــــــــــَر ُمفــــــــــــــــــــــــــاِخٍر وال ُمبــــــــــــــــــــــــــاهِ   ه محتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا هللانظمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــذي روى أبـــــــــــــو ســـــــــــــعيدِ  ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــالمُ  عثمـــــــــــــــــاُن ورشٍ   علـــــــــــــى الــ   التجوي
ـــــــــهْ  رئـــــــــيُس أهـــــــــِل مصـــــــــرَ  ـــــــــــهْ   فـــــــــي الدراي   والضـــــــــــبط واإلتقـــــــــــان فـــــــــــي الرواي

ــــالون األَصــــمّ   والعـــــــــــالم الصـــــــــــْدُر المعلـــــــــــم العَلـــــــــــمْ  ــــو ق ــــا وْه ــــُن مين   عيســــى ْب
ــــــــــــــــــــهْ َداَن بــــــــــــــــــــوَ   أثبـــــــــــــــــُت مـــــــــــــــــْن قـــــــــــــــــرأ بالمدينـــــــــــــــــهْ    التقوى فــــــــــــــــــــزان ِدين
ـــــــــــــــــــــــتالف  َ◌بّينـــــــــُت مـــــــــا جـــــــــاء مـــــــــن اخـــــــــتالف ـــــــــــــــــــه أو ائ ــــ   بينهمـــــــــــــــــــــــا عن
ــــــــــــي األحكــــــــــــام ــــــــــــُت ف   مـــــــــــــا اتفقــــــــــــــا فيــــــــــــــه عــــــــــــــن اإلمــــــــــــــام  ورُبمــــــــــــا أطلق
ـــــــــّداني ـــــــــَق ال ـــــــــي ذاك طري   إْذ كـــــــــــــــــان ذا حفـــــــــــــــــٍظ وذا إتقـــــــــــــــــان  ســـــــــلكُت ف
ـــــــــــــالجميعِ  ـــــــــــــرأت ب ــــــــــــا ق   عـــــــــن ابــــــــــن حمــــــــــدوَن أبــــــــــي الربيــــــــــعِ   حَســـــــــــــَب مـ

ِم الصـــــــــــــحيحِ    يحِ الُمْقـــــــــــــــِرِئ المحـــــــــــــــَقِ◌ِق الفصـــــــــــــــ ـــــــــــــنِد المقـــــــــــــد ذي الس  
  ممـــــــــــا يقـــــــــــام فـــــــــــي ِطالبـــــــــــه ِحَجـــــــــــجْ   أوردت مـــــــــا أمكننـــــــــي مـــــــــن اْلُحَجـــــــــجْ 
ـــــــــــــــــــــــر بالتقصـــــــــــــــــــــــيرِ  ـــــــــــــــــــــــع ذا أِق ـــــــــــــــر  وم ـــــــــــــــٍت فاضـــــــــــــــل نحري   لكـــــــــــــــل ثْب
  فــــــي القــــــول و الفعــــــل فتلــــــك النعمــــــهْ   وأســــــــــــــــــأل اهللا تعــــــــــــــــــالى الِعْصــــــــــــــــــَمهْ 

ـــــــــــــول ـــــــــــــوذ المختـــــــــــــار الق ــــــــــي التع ــه فـــــــــــي الجهـــــــــــر واإلســـــــــــرا  فـــ   روحكمـــــــــ
ـــــــــــارُ  ــــت فـــــــــــي لفظـــــــــــه أخب ـــــــ ـــــــا فـــــــــي النحـــــــــل ال يختـــــــــار  وقـــــــــــد أت   وغيـــــــــُر مــ
ـــــــدنا فـــــــي المـــــــذهب ــــــــــــــــه واالخفــــــــــــــــاَء روى المســــــــــــــــيبي  والجهـــــــر ذاع عن   ب

  والســــــــكِت والمختــــــــاِر عنــــــــد النقلــــــــة  فـــــي اســـــتعمال لفـــــظ البســـــمله القـــــول
ــــان عنـــــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــــال  قــــــــــــالون بــــــــــــين الســــــــــــورتين بســــــــــــمال   وورش الوجهـــــــــــــــ

  لّــــــــــــــه مبــــــــــــــّيَن اإلعــــــــــــــراب أْو ِصــــــــــــــل  اســــــــكت يســــــــيرا َتحــــــــظ بالصــــــــوابو 
ـــــــــع المعلومـــــــــة المشـــــــــهورهْ   وبعضـــــــــــهم بســــــــــــمل عـــــــــــن ضــــــــــــرورهْ  ـــــــــي األرب   ف



 

ــــبر واســـــــــــــــم اهللا والـــــــــــــــويالت  للفصــــــــــــل بــــــــــــين النفــــــــــــي واإلثبــــــــــــات   والصـــــــــــ
  معتبـــــــــــــــــــر ألن وصـــــــــــــــــــفه الـــــــــــــــــــرحيمَ   أْولـــــى عنـــــد كـــــل ذي نظـــــر والســـــكتُ 

ــــالف عنـــــــــــــــــد ذي قـــــــــــــــــراءه ــــا فـــــــــــي حـــــــــــالتي بـــــــــــراءه  وال خـــــــــــــ   فـــــــــــي تركهـــــــ
  والحمــــــــــــــــــــد هللا ألمــــــــــــــــــــر واضــــــــــــــــــــح  وذكرهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي أول الفـــــــــــــــــــواتح
ــــا بعــــــــــــــــض أولــــــــــــــــي األداء   لفضـــــــــــــــــــلها فـــــــــــــــــــي أول األجـــــــــــــــــــزاء   واختارهــــــــــــ
  بالســـــــــــورة األولـــــــــــى التـــــــــــي ختمتهـــــــــــا  وال تقـــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــا إذا وصـــــــــــــــــلتها

  مقــــــــــــرُب المعنــــــــــــى مهــــــــــــذٌب بــــــــــــديعْ   فـــي الخـــالف فـــي مـــيم الجميـــع القـــول
ــــــــل همــــــــز القطــــــــع  وصـــــــــــل ورٌش ضـــــــــــم مـــــــــــيِم الجمـــــــــــع ــــــــن قب ــت م ــــــ   إذا أت

ـــــــــــــــــــكنها قـــــــــــــــــــــــــال ــــم يكـــــــن مـــــــن بعـــــــدها ســـــــكون   ونوكلهـــــــــــــــــــــــــا ســــــ ـــ   مـــــــا ل
ــت مــــــــن قبــــــــل همــــــــز الوصــــــــل  واتفقـــــــــا فـــــــــي ضـــــــــمها فـــــــــي الوصـــــــــل   إذا أتــــــ
ــــــــــارة لهـــــــــــــــم قـــــــــــــــوالن  وكلهـــــــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــــــف باإلســـــــــــــــــــــكان   وفـــــــــــــــي اإلشـــــ
ـــــــــــر فـــــــــــــــي القيـــــــــــــــاس   النــــــــاس وْهــــــــو الــــــــذي ارتضــــــــاه ُجــــــــلُ   وتركهـــــــــــــــا أظهــــ

ــــــــي هــــــــاء ضــــــــمير الواحــــــــد القــــــــول   زائـــــــــدِ  ومـــــــــد  قْصـــــــــروالخلـــــــــف فـــــــــي   ف
ـــــــــأن صـــــــــــــــلة الضـــــــــــــــمير   بـــــــــــــــــــــالواو أو باليـــــــــــــــــــــاء للتكثيـــــــــــــــــــــر  واعلـــــــــــــــم بــــــ
ــاء إن توســــــــــــــــطت حــــــــــــــــركتين ـــــــــــــــــــلها بالصـــــــــــــــــــــلتين  فالهـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــافع يصــ   فن
ــــــــــــذه كهــــــــــــــاء المضــــــــــــــَمر ـــــــــــــــل محـــــــــــــــركٍ   وهــــــــــــــاء هــ ـــــــــــلها قب   َحـــــــــــــــرِ  فوصــــ
ـــــــــــــــؤده معـــــــــــــــا ــــــــــالون ي ــــــــــه منهــــــــــــــا الــــــــــــــثالث ُجَمعـــــــــــــــا  واقصـــــــــــــــر لقـــــ   ونؤتــــ
ــــــــــــــْع فألقــــــــــــــه   نولّــــــــــــــــــــــــــــــِه وُنصــــــــــــــــــــــــــــــلِه يّتِقــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــه الحــــــــــــــرفين م   وأرجــ
ـــــــــــــــي أصـــــــــــــــلها ـــــــــــله ف ـــــــــــــــًة ألصــــ   ل جـــــــــــــــازم لفعلهـــــــــــــــاقبـــــــــــــــل دخـــــــــــــــو   رعاي
ـــــى خـــــــــــالف فيـــــــــــه عـــــــــــن ُرَواتـــــــــــه  وِصـــــــــْل بطـــــــــه اْلَهـــــــــا لـــــــــُه مـــــــــن ياتـــــــــه   علـــــ
ــــــــــــــافع بقصــــــــــــــر يرضــــــــــــــه قضــــــــــــــى ـــــــــــــم وللــــــــــــــذي مضــــــــــــــى  ون   لثقــــــــــــــل الضـ



 

ـــــــــره   مـــــــــــــْع ضــــــــــــــمها وجزِمــــــــــــــِه إذ غيــــــــــــــره   ولـــــــــم يكـــــــــن يـــــــــراه فـــــــــي هـــــــــاء ي
ــــــه والمــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــد   نـــــــاب لـــــــه الوصـــــــل َمَنـــــــاَب مـــــــا فـََقـــــــدَ   لفقــــــــــــــــــِد عينــــــــــــ

  متوســــــــــــــــــِط علــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــهوروال  فـــــــــي الممـــــــــدود والمقصـــــــــور القـــــــــول
ــــــــــــين معــــــــــــــا وصــــــــــــــفان ــــــــــــــــــــان  والمــــــــــــــد واللــ ــــــــــــــــــــف الضــــــــــــــــــــعيف الزم   لألل
ـــــــمة أوكســـــــــــــــرة نشـــــــــــــــأتا  ثـــــــم همــــــــا فــــــــي الـــــــواو واليــــــــاء متــــــــى   عـــــــــــــــن ضــــــــ
ــــــــــــــد قـــــــــــــــدر مـــــــــــــــدها الطبيعــــــــــــــــي  وصــــــــــــــــــــيغة الجميــــــــــــــــــــع للجميــــــــــــــــــــع   تمـ
ــــــــــــون وســـــــــــــطا ومشـــــــــــــبعا  وفـــــــــــي المزيـــــــــــدي الخـــــــــــالف وقعـــــــــــا ـــــــــــــو يكـ   وْه
ُهنــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــافع يشــــــــــــــــــــــــــبع مد ـــــــــــ ــــــــــــــــاكن الــــــــــــــــــــــالزم بعدهُ   فن   نــــــــــــــــــــــهْ للســــــ
ـــــــــــــاَي ُمســـــــــــــّكناً ومـــــــــــــا ـــــــــــــل محي   جـــــــــــاء كَحـــــــــــاَد والـــــــــــدَواَب ُمـــــــــــْدَغما  كمث
  والخلـــــف عـــــن قـــــالون فـــــي المنفصـــــل  أو همــــــــــــــــــــزٍة لبعــــــــــــــــــــدها والثـَقـــــــــــــــــــــل
ـــــــــــزل أومـــــــــــا أخفـــــــــــي ـــا أن ــــــــــــزة حــــــــــــــال الوقــــــــــــــف  نحـــــــــــو بمــــــــ   لعــــــــــــــدم الهمــ
ـــــــــي المـــــــــد لمـــــــــا تغيـــــــــرا ـــــــــف ف ـــــــكون الوقـــــــــــــــف والمـــــــــــــــد أرى  والخل   ولســــــــ
ــــــــــــــــــــرت ــــــــــــــــــــت أو تغي   ورش توســـــــــٌط ثبـــــــــتفاقصـــــــــر وعـــــــــن   وبعــــــــــــــــــــدها ثبت
ــــــــك الهمــــــــزة ذات الثقــــــــل ـــــــم ت   بعـــــــــــــد صـــــــــــــحيح ســـــــــــــاكن متصـــــــــــــل  مــــــــا لـ
ـــــــــــــــــره كـــــــــــــــــــــــــالقرآنْ    والظمــــآن –فِقــــْس  -ونحــــِو مســــؤوال   فإنـــــــــــــــــــــــــه يقصــــــــ
ـــــــــــــــــــاُء إســـــــــــــــــــرائيل ذات قصـــــــــــــــــــر   هــــــــذا الصــــــــحيح عنــــــــد أهــــــــل مصــــــــر  وي
ـــــــــد م  وألــــــــــــف التنــــــــــــوين أعنــــــــــــي المبدلــــــــــــهْ  ـــــــــدى الوقـــــــــوف ال َتُم ـــــــــه ل ـــــــــه ن   ل
  النعدامــــــــــــه فــــــــــــي الوصــــــــــــلكإيــــــــــــت   ومـــــــا أتـــــــى مـــــــن بعـــــــد همـــــــز الوصـــــــل

  ولــــــــــــــــــــى وآالن معــــــــــــــــــــاوعــــــــــــــــــــاداً ِاألُ   اخـــــــــــــذ الخـــــــــــــالُف وقعـــــــــــــاو وفـــــــــــــي ي
ــــــــــــاء متــــــــــــــى ســــــــــــــكنتا ــــــــــــــواو واليــ تا  وال ــــــــــــد   مــــــــــــا بــــــــــــين فتحــــــــــــة وهمــــــــــــٍز ُم
ـــــــه توســــــــــــــــطا وفــــــــــــــــي َســــــــــــــــْوآت ـــــالت  لـــــــــ ـــــن فْع ـــــين م ـــــي الع ـــــف لمـــــا ف   خل



 

ـــــــــــــا فـــــــــــــــي حالـــــــــــــــٍة مفقـــــــــــــــودهْ   وقصـــــــــــــر َمـــــــــــــوِئال مـــــــــــــَع الَمـــــــــــــْوُءوَدهْ    لكونهــ
ـــــــــــاكن فــــــــــــــي الفــــــــــــــوات   وَمــــــــــــد عــــــــــــيٍن عنــــــــــــد كــــــــــــل راجــــــــــــحْ   حْ وُمــــــــــــــد للســـ

ــــــــــــر ومــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا  وقـــــــف بنحـــــــو ســـــــوَف ريـــــــَب عنهمـــــــا   بالمــــــــــــــد والقصــ
ـــــــــــــــــديل  فــــــــــي التحقيــــــــــق والتســــــــــهيل القــــــــــول   للهمـــــــــــــــــز واإلســـــــــــــــــقاط والتب

ـــــــــه تكلـــــــــف ــــــــــــــــــارة وحــــــــــــــــــــــــذفوا  والهمـــــــــز فـــــــــي النطـــــــــق ب   فســــــــــــــــــــــــهلوه تــــــ
  ونقلــــــــــــــــــــــوه للســــــــــــــــــــــكون رفضــــــــــــــــــــــا  وأبــــــــــــــدلوه حــــــــــــــرف مــــــــــــــد محضــــــــــــــا
ـــــــــــافع ســـــــــــهل أخـــــــــــرى الهمـــــــــــزتين   ِكْلَمـــــــــــٍة فْهـــــــــــي بـــــــــــذاك بـــــــــــيَن بـــــــــــينْ ب  فن
ـــــــــــِدلت نَــــــــــتْ عـــــــــن أهـــــــــل مصــــــــــر أ  لكـــــــــــن فـــــــــــي المفتـــــــــــوحتين أُْب لفـــــــــاً وُمك  
  بـــــــــالُخلف فـــــــــي أُءْشـــــــــِهدوا ليَـْفِصـــــــــال  وَمـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــالوُن لمـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــهال
ــــــــــــــالث تركــــــــــــــه ــــــــــــــث تلتقــــــــــــــي ث ــــــــــــــــل الحركــــــــــــــــه  وحي ــــــــــــــــي أئمــــــــــــــــٍة لنق   وف

ـــــــــــــينْ   وأســـــــــقط مـــــــــن المفتـــــــــوحتين فصـــــــــل ـــــــــــــي كلمت ــــــــــــالون ف   أوالهمـــــــــــــا قـ
  أخراهمـــــــــــــا وقيـــــــــــــل ال بـــــــــــــل أبْـــــــــــــدال  مرنـــــــــــــــــــا وورٌش ســـــــــــــــــــهالكجـــــــــــــــــــاء أ

 لمصــــــــــرينحــــــــــو مــــــــــن الســــــــــماء إن ل  ل األخــــــــــرى بــــــــــذات الكســــــــــروســـــــــه  
  علــــــــــــــــــى الِبغــــــــــــــــــاِء إْن وهــــــــــــــــــؤالء إن  وأبـــــــِدَلْن يـــــــاًء خفيـــــــف الكســـــــر ِمــــــــنْ 
ــــــــــــى لقــــــــــــــالون ومــــــــــــــا ــــــــــــــا  وســــــــــــــهِل األولــ   أدى لجمــــــــــــــع الســــــــــــــاكنين ُأْدِغَم
ـــــد والخلـــــف فـــــي با  فــــــــــي حرفــــــــــِي األحــــــــــزاب بــــــــــالتحقيق يقلســـــوء فـــــي الص  
  ورٌش وعــــــــن قــــــــالون عكــــــــُس ذا أتــــــــى  وســـــــــهَل األخـــــــــرى إذا مـــــــــا انضـــــــــمتا
  مــــــــــدً◌ا لــــــــــدى المْكســــــــــورَتين وُهنــــــــــا  وقيــــــــل بــــــــل أبْــــــــَدل اُالْخــــــــرى ورُشــــــــنا
  األخــــــــــرى ُســـــــــــهلت أوالهمــــــــــا فـــــــــــإن   ثـــــــــــــــــــم إذا اختَلفتـــــــــــــــــــا وانفتحـــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــِدلتْ   كاليــــــــــــا وكــــــــــــالواو ومهمــــــــــــا وقعــــــــــــت ـــــــــــــــــــاًء وواواً أْب   مفتوحـــــــــــــــــــَة ي
 ــت بالكســـــــــــر بعـــــــــــد الضـــــــــــم ــــــــين أهــــــــل العلــــــــم  وإن أتــــــــ ــــــــالُخْلُف فيهــــــــا ب   ف



 

ـــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــش والُق   إبـــــــــــــــــــــــــــــداُلها واواً لــــــــــــــــــــــــــــــدى األداء  فمـــــــــــــــــذهب األخف
ــــــــــه  هْ ومــــــــــــذهب الخليــــــــــــل ثــــــــــــم ســــــــــــيبوي ــــــــــبعض َعْلي ــــــــــاء وال   َتْســــــــــهيُلها كالي

ا بـَُعيــــــــــــــَد همــــــــــــــٍز االســــــــــــــتفهام  وأبــــــــدْل همــــــــز وصــــــــل الــــــــّالم فصــــــــل َمــــــــــــــد  
  لعـــــــــــــدم اللـــــــــــــبس بهمـــــــــــــِز الوصـــــــــــــلِ   عــــــلوبعــــــده احــــــِذْف همــــــز وصــــــِل الف

ـــــــــــــــــرا  واالســــــــــــــــتفهام إن تكــــــــــــــــررا فصــــــــــــــــل ـــــــــــــــــانَي منـــــــــــــــــه َخَب   فصـــــــــــــــــيِر الث
ــــــروم ــــــــــــــي المرســــــــــــــوم  واعكســــــه فــــــي النمــــــل وفــــــوق ال ـــــــــــاء ف ـــ ــــــــــــــه بالي   لَكْتِب

ـــــي إبــــــــــدال فــــــــــاء الفعــــــــــل القــــــــــول ـــــــــــل  فـــــ ـــــــــــالِم صـــــــــــحيَح النق ـــــــــــيِن وال   والع
ْـــــــــــــِدَلتْ   أبــــــــــــدَل ورٌش كــــــــــــل فــــــــــــاء َســــــــــــَكَنتْ    وبعـــــــــــــد همـــــــــــــز للجميـــــــــــــع أُب
  مــــــــــــن ثقــــــــــــل البــــــــــــدل فــــــــــــي تؤويــــــــــــهِ   وَحقــــــــــــــــِق اإليــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــا تْدريـــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــم جـــــــــــاء قبَلهـــــــــــا  وإن أتـــــــــــــــــــت مْفتوحـــــــــــــــــــًة أبْـــــــــــــــــــَدلها  واوا إذا مـــــــــــا الض  
ـــــــــــــِدْلُهما ــــــــــــين والـــــــــــــالم فـــــــــــــال تْب ـــــــــــــــْئٍس بمـــــــــــــــا  والَعـ ـــــــــــــــدى ِب ـــــــــــــــافع إال ل   لن
  ورٌش ورِْئيـــــــــــــــــــاً بِادغـــــــــــــــــــاٍم عيســـــــــــــــــــى  وأبْـــــــــــــــَدَل الـــــــــــــــذْئب وبْئـــــــــــــــٍر بـــــــــــــــيسَ 

ــــــــــــــــــهْ وإنمــــــــــــــــــا النِســــــــــــــــــيُء و    ولُســـــــــــــــكوِن اليـــــــــــــــاء قبـــــــــــــــُل ثـَقلـــــــــــــــهْ   ْرٌش أْبَدَل
  وذْكـــــــــــــِر مـــــــــــــن قـــــــــــــال بـــــــــــــه وترَكـــــــــــــه  فــــــــي أحكــــــــام نقــــــــل الحركــــــــة القــــــــول

ــــــــــــــلْ  ــــــــــــــوْرٍش تْنَتِق ــــــــــــــِز ل   المنفصـــــــل للســـــــاكن الصـــــــحيح قبـــــــلَ   حركــــــــــــــة الهْم
ــــــــــــــــــهْ  ــــــــهْ   أو الِم تعريــــــــــــــــــٍف وفــــــــــــــــــي كتابَِي   ُخْلــــــــٌف ويْجــــــــري فــــــــي إدغــــــــام مالَِي
ــــــــالم إذا مـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــّدا ـــــــــــــــدأ الـــــــ   ا بغيــــــــــــر همــــــــــــِز وْصــــــــــــٍل فــــــــــــْردابهــــــــــــ  ويْب
ُقــــــــــــــــــــــــــوال   رِْدًءا وءاالَن وعــــــــــــــــــــــــــاداً االولــــــــــــــــــــــــــى  ونقلـــــــــــــــــــــــــُوا لِنــــــــــــــــــــــــــاِفٍع منـْ
ـــــــــــــالوَن لـــــــــــــدى ــــــدا  وهمـــــــــــــُزوا الـــــــــــــواَو لِق ــــــي االبِت ــــــِل أْو ف ــــــي الَوْص ــــــُم ف   نقِلِه
  أ ْولَـــــــــــــــى مــــــــــــــــن ابِْتدائـــــــــــــــِه بالنْقــــــــــــــــلِ   لكــــــــــــــــــن بَــــــــــــــــــْدَأُه لــــــــــــــــــه باألْصــــــــــــــــــِل 
ــــــــــــهْ ي  والهمــــــــــــــز بعــــــــــــــد نْقِلِهــــــــــــــْم حرَكَتــــــــــــــه ــــــــــــْق ِعلَت   حــــــــــــَذف تْخفيفــــــــــــاً فحِق



 

ـــــــــا مــــــــــــــــن األحكــــــــــــــــام  القـــــــــــْوُل فـــــــــــي اإلْظهـــــــــــاِر واإلْدغـــــــــــَامِ    ومــــــــــــــــا يليِهمـــــــ
ــــــــــــــــرا ـــــــــــــرا  وإذ ألحــــــــــــــــُرف الصــــــــــــــــفيِر َأْظِه ـــــــــــــْيَس أكث ـــــــــــــدت ل ـــــــــــــاء ُج   وِلهَج
ــــــــــــــــذاٍل وِلجــــــــــــــــيٍم ولشــــــــــــــــينْ   وقــــــــــد ألحــــــــــُرِف الصــــــــــفير َتْســــــــــتِبينْ    ثــــــــــــــــم ِل
ـــــــــاَد معـــــــــا ـــــــــاء والضغـــــــــــــــــاَم فيِهمـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــىوورٌش اإلدْ   وزاَد عيســـــــــى الظ  
ـــــــــــــأتي ـــــــــــــُث ت ـــــــــــــِث حي ـــــــــــــاء للّتْأني ـــــــــد الصـــــــــــــــفير يـــــــــــــــأتي  والت   ُمْظَهـــــــــــــــَرٌة عنــــــ
ــــــــــــــــــاِء وزاد الظــــــــــــــــــاءَ    أيضــــــــــــــــــا وباإلدغــــــــــــــــــام ورش جــــــــــــــــــاء  والجــــــــــــــــــيِم والث
ـــــــــــل وبـــــــــــــــل للطـــــــــــــــاء ـــــــاء معــــــــــــــــا والثــــــــــــــــاء  ويظهـــــــــــــــران هــــ   والظــــــــــــــــاء والتـــــــــ
ـــــــزاي ذي الجهـــــــر وحـــــــرف النـــــــون  والضـــــــــاِد معجمـــــــــا وحـــــــــرف الســـــــــين   وال

  كقولــــــــــــــــــــه ُســــــــــــــــــــْبَحانُه إذ ظّلمــــــــــــــــــــوا  ُمـــــــــواومـــــــــا قـــــــــُرَب منهـــــــــا أدغَ  فصـــــــــل
ــــــين وقالــــــــــــــــت طائفــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــهْ   وقــــــــــــــــد تبــــــــــ ــــــــــــــْت فــــــــــــــال تكــــــــــــــن ُمخالِف   واثـَْقَل
َلــــــــــــــــــْين إن تقــــــــــــــــــدما ــــــــــّد ُأدِغمــــــــــا  وســــــــــــــــــاكُن الِمثـْ ــــــــــر حــــــــــْرف م   وكــــــــــان غْي
ــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــذا لَِبثْــــــــــــــــــــــــتُ   وأظَهــــــــــرا نْخِســــــــــْف نـََبــــــــــْذُت ُعــــــــــْذتُ    أورثـُْتموهــــ
ـــــــــــــُربْ يُـــــــــــــرْد   واذَهـــْب مًعـــا يْغِلـــْب وإن تْعَجـــْب يـَتُـــبْ    ثـــــــــــــواب فيهمـــــــــــــا وإن قـَ
ــــــــــــــــــــــذِْكرِ  ـــــــــــَذْب مـــــــــــن رَوْوا للمصـــــــــــري  وداَل صــــــــــــــــــــــاِد مــــــــــــــــــــــريِم ل   وبـــــــــــا يُع
ـــــــْث والِخـــــــالُف فيهمـــــــا ــــن ابــــــــــن مينــــــــــا والكثيــــــــــُر أدَغمــــــــــا  وارَكـــــــب ويـَْلَه   عــــــ
ـــــــــــــهْم بُِنونـــــــــــــا  وعنــــــــــــه نــــــــــــوَن نــــــــــــوِن مــــــــــــْع ياســــــــــــينا ـــــــــــــْر وُخْلـــــــــــــُف ورِش   أْظِه
ـــــــــــــوين ـــــــــــــون والتْن   والتبيــــــــــــــــــين والقْلــــــــــــــــــِب واإلخفــــــــــــــــــاءِ   ذْكـــــــــــــُر ادغـــــــــــــام الّن
ـــــــا  وأظهــــــــــــروا التنــــــــــــوين والّنــــــــــــوَن مَعــــــــــــا ـــــــُث وَقع ـــــــِق حي ـــــــد حـــــــروِف الحْل   عن
ـــــــــــَرْو لكنـــــــــــه   أبْقـــــــــــوا لـــــــــــدى هجــــــــــــاِء يـــــــــــوِم غُنــــــــــــهْ   وأْدَغمـــــــــــوا فـــــــــــي لـــــــــــْم يـَ
ــــــــــــــــــــــاءِ    ميًمــــــــــــــا وقـــــــــــــــالوا بْعــــــــــــــُد باإلخفـــــــــــــــاء   وقَلبوُهمــــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــــْرِف الب
ــــــــــر النـــــــــــــــون لـــــــــــــــواٍو أو يـــــــــــــــا نيا  وتظهـــــ فــــــــــي نحــــــــــَو ِقْنــــــــــواٍن ونحــــــــــِو الــــــــــد  



 

ــــــــــــهْ خي ــــــــــــي  ادغام ــــــــــــِبَه ف   مــــــــــــا أصـــــــــــــُله التْضــــــــــــعيُف الْلِتزامـــــــــــــهْ   فــــــــــــَة أن ُيْش
ـــــــــــوح والممـــــــــــالِ  القـــــــــــول ـــــــــــي المفت ـــــــــــوال  ف ـــــــــــه مـــــــــــن األق ــــا في   وشـــــــــــْرح مـــــــ

  ذا الــــــــــراء فــــــــــي األفعــــــــــال واألســــــــــماء  أمــــــــــــــــال ورش مــــــــــــــــن ذوات اليــــــــــــــــاءِ 
  ويتـــــــــــــــــوارى والنصـــــــــــــــــارى والقـــــــــــــــــرى  نحــــــــــو رءا بْشــــــــــرى وتتــــــــــرا واشــــــــــترى 
ـــــــــــــــــــامى ورمـــــــــــــــــــى  والخلــــــــف عنــــــــه فــــــــي ُأريَكُهــــــــْم ومــــــــا ـــــــــــــــــــِه كاليت   ال راَء في
ـــــذي رســــــــــم باليــــــــــاء عــــــــــدا ــــــدى  وفــــــــــي الـــــ   حتــــــى زَكــــــى مــــــنُكْم إلــــــى علــــــى ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ    وحـــــــــــــْرَف ذْكراهـــــــــــــا ألْجـــــــــــــِل الـــــــــــــراء  إال رؤوَس اآلي دون هـــ
ــــــــــــــــــــــــــــاع  واقــــــــــــــرأ ذوات الــــــــــــــواو باإلْضــــــــــــــجاع ــــــــــــــــــــــــــــدى رؤوس اآلِي لإلتب   ل
  مخفوضــــــــــــًة فــــــــــــي آخــــــــــــر األســــــــــــماء  واأللفـــــــــــــات الـــــــــــــالئ قبـــــــــــــل الـــــــــــــراء

ـــــــــــــــــــدار واأل ـــــــــــــــــــرار والفجـــــــــــــــــــاركال   والجـــــــــار لكــــــــــن فيــــــــــه ُخلــــــــــف جــــــــــار  ب
ـــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــافرينَ    باليـــــــــــــــــــــاء والخلـــــــــــــــــــــُف بجبـــــــــــــــــــــارينَ   والكـــــــــــــــــــــــافرين مــ
َــــــــا فتحــــــــا  َورَا وَهـــــــــا يَــــــــــا ثـُـــــــــم َهـــــــــا طَــــــــــَه وَحــــــــــا ــــــــا ي ــــــــا مــــــــَع َه   وبعضــــــــهم َح
ــــــــه بـــــــــــــــــه أتينـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــْينَ   وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا لـــــــــ ـــــــــــــــــــْيَن ب ـــــــــــــــــــة فب ــن اإلمال   مـــــــــــــــــ
ـــــــد روى األزرق عنـــــــــــه المحضــــــــــــا ــــــــا طـــــــــــــــه وذاك أرضـــــــــــــــى  وقــــ   فيَهـــــــــــــــا بَهـــــــ
ــــرأ جميــــــع البــــــاب بــــــالفتح ســــــوى   هـــــــــــــــــاٍر لقـــــــــــــــــالوٍن فمحضـــــــــــــــــها روى  واقــ
  تقليــــــــــــل هــــــــــــا يَــــــــــــا عنــــــــــــه والتــــــــــــوراةِ   وقـــــــــــد حكـــــــــــى قـــــــــــوٌم مـــــــــــن الـــــــــــرواةِ 

ـــــــــــف فـــــــــــــــي األســـــــــــــــماء  وال يمنـــــــــــــع وقــــــــــــف الـــــــــــــراء فصــــــــــــل   إمالـــــــــــــــة األلــــ
ــال علـــــــى الوصـــــــل وإعالمـــــــا بمـــــــا ـــــــــــدما  حمــــ ــي الوصـــــــــــل كمـــــــــــا تق ـــــــــ ـــــــــــرأ ف   ق
ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــكون ـــــــــــــــــــــع اإلمال   ونفـــــــي الوصـــــــل والوقــــــــف بهـــــــا يكــــــــ  ويمن
ـــت فــــــــــي المــــــــــذهب المختــــــــــار  والُخْلـــــف فـــــي وصـــــلك ذكـــــرى الـــــدار   ورققـــــــ
ـــــــــا وفـــــــــي ــــــك الســـــــــاكن تنوين ـــ ـــــان منصـــــــــوبا فبـــــــــالفتح قـــــــــف  فـــــــــإن ي   مـــــــــا كــــ



 

ــــــــــــــــرًى ظــــــــــــــــاهرًة وجــــــــــــــــاء   إمالــــــــــــــــــــــــــُة الكـــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــه َأداءَ   نحــــــــــــــــو ُق
ــــــــــــول ــــــــــــراءات الق ــــــــــــق لل ـــــــــــي الترقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت ُومَســــــــــــــــــــــــــــــــــــّكَنات  فـ كُمَحر  

  اليــــــــــــاء أو ضــــــــــــمها بعــــــــــــد ســــــــــــكون  رقــــــــــــــــــــــق ورٌش فــــــــــــــــــــــْتح كــــــــــــــــــــــل راء
  ومْســـــــــــــــــــَتطيًرا وبشـــــــــــــــــــيرا البشـــــــــــــــــــيرْ   نحــــــــــــو خبيــــــــــــًرا وبصــــــــــــيًرا والبصــــــــــــيرْ 
ــــــــــــرانَ  ــــــــــــي حي ــــــــــــر وف ـــــــــى عمـــــــــرانَ   والســــــــــــير والطي ـــــــــه حمـــــــــال عل ـــــــــف ل   خل
ـــــــــــــــــــــاِظَرهْ    ومنــــــــــــــــــــــِذٌر وســــــــــــــــــــــاِحٌر وباِســـــــــــــــــــــــَرهْ   وبعـــــــــــــــــــــد كســـــــــــــــــــــٍر الزٍم كن
ــــــــــــــكن ذو اســــــــــــــــــــــــــتعالء   بيَنهمــــــــــــــــــــا إال ســــــــــــــــــــكون الخــــــــــــــــــــاءِ   إال إذا ســــــــــــ
ــــــــــــــْت كمصــــــــــــــرا َم ــــــــــــــد ُفخ   وفْطـــــــــــــــــــــــرٍة ووقـــــــــــــــــــــــراوإصـــــــــــــــــــــــرهم   فإنهــــــــــــــا ق
ــــــــــــــي االعجمــــــــــــــي وإرم ــــــــت ف   وفـــــــــــــي التكـــــــــــــرر بفـــــــــــــتح أو بضـــــــــــــم  وفخمــــــ
ــــــــــِرف  وقبـــــــــــل مســـــــــــتعٍل وإن حـــــــــــال ألِـــــــــــفْ  ــــــــــْتُح كلــــــــــه ُع ــــــــــاُب ســــــــــْتراً ف   وب
  وال ترقـْقهـــــــــــا لـــــــــــدى أولـــــــــــي الضـــــــــــررْ   ورَقـــــــــــِق األولـــــــــــى لـــــــــــه مـــــــــــن ِبَشـــــــــــَررْ 
ــــــــــد النْقــــــــــل ــــــــــَب الموِجــــــــــب بع   حرفـــــــــــــــان مســـــــــــــــتعٍل وكالمســـــــــــــــتعِلي  إذ َغَل

ـــــــــــد كســـــــــــٍر الزم واتصـــــــــــلت   هـــــــــــــــــــا إن ســـــــــــــــــــكنتوكلهـــــــــــــــــــم رقق   مـــــــــــن بع
  والخلــــــــف فــــــــي ِفــــــــْرٍق ِلَفــــــــْرٍق ســــــــْهِل   إال إذا لقيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـْعلِ 
ــــــــرة ويــــــــــــــــاء فخمــــــــــــــــا   فـــــــــــي المــــــــــــرء ثـــــــــــم قريــــــــــــة ومريمــــــــــــا  وقبــــــــــــــــل كســــــــ
ــــــــــــــــأخر الســــــــــــــــبب  ـــــار لت ـــــــــــ   هنــــــا وإن ُحِكــــــَي عــــــن بعــــــض العــــــرب  إْذ ال اعتب
ـــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــرر ـــــــــر ف ــــــــ ـــع فــــــــــــــــــــي مكــــــــــــــــــــرر  وإنمـــــــــــــــــا اعتب   ألنــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــ

ـــــــــــي الوصـــــــــــــل للضـــــــــــــرورة  أنهـــــــــــــــــــــا مكســـــــــــــــــــــورةواالتفـــــــــــــــــــــاق    رقيقـــــــــــــة فــ
ــــــــــــــر   لكنهــــــــا فــــــــي الوقــــــــف بعــــــــد الكســــــــر ــــــــــــــُل الَم ــــــــــاء والممــــــــــــــال مث ــــ   والي
ــــــــــل الوصــــــــــل ــــــــــالروم كمث ـــف ب ـــــــ ـــــــــا لــــــــــم يــــــــــرد لألصــــــــــل  والوق   فــــــــــرِْد ودَْع مـ

  إذا انفـــــــــــــــــــتحن بعـــــــــــــــــــد موجبـــــــــــــــــــات  فــــــــــــي التغلــــــــــــيظ لالمــــــــــــات القــــــــــــول



 

ــــــــــــي ــــــــــــالم يل   طـــــــــــــــاًء وظـــــــــــــــاًء ولصـــــــــــــــاٍد مهمـــــــــــــــل  غلــــــــــــظ ورٌش فتحــــــــــــة ال
  بـــــــــــــــــــالفتح قبـــــــــــــــــــُل أو ُمَســـــــــــــــــــكنات  ن متحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتإذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــف فـــــــي طـــــــال وفـــــــي فصـــــــاال   وفــــــــــــــــــي ذوات اليــــــــــــــــــاء إن أمــــــــــــــــــاال  والخل
ـــــــد الوقـــــــف  ـــــــذي يســـــــكن عن ــي ال   فغّلظَـــــــــْنْ◌ واتــــــــــرك ســــــــــبيل الُخلــــــــــف  وفـــــ
ــــــي رؤوس اآلي خــــــــــــذ بــــــــــــالترقيقْ    تتبَــــــــــــــْع وتتبِــــــــــــــْع ســــــــــــــبيل التحقيــــــــــــــقْ   وفــــــ
ــــــــــــــــــي اهللا واللهمــــــــــــــــــه ــــــــــــد فتحــــــــــــــة أو ضــــــــــــــمهْ   وفخمــــــــــــــــــت ف   للكــــــــــــــل بعــ

  والــــــــــــروم والمرســــــــــــوم فــــــــــــي اإلمــــــــــــام  فـــــــــــي الوقـــــــــــوف باإلشـــــــــــمام القـــــــــــول
ـــــارة لشــــــــــــــــكل الحــــــــــــــــرف   قـــــف بالســـــكون فهـــــو أصـــــل الوقـــــف   دون إشـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــت لإلمـــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــالرْوِم واإلشـــــــــــــــــــــــمام  وإن تشـــــــــــــــــــــأ وقف   مبينـــــــــــــــــــــــا ب
  مــــــن غيــــــر أن يــــــذهب رأســــــا صــــــوُتَكهْ   فــــــــالرْوُم إضــــــــعافك صــــــــوت الحركــــــــه
  والمكســـــــــورمعـــــــــا وفـــــــــي المضـــــــــموم   يكــــــــــون فــــــــــي المرفــــــــــوع والمجــــــــــرور
  والفـــــــــــــــــــــتح للخفــــــــــــــــــــــة والخفــــــــــــــــــــــاء  وال يُــــــــــــرى فــــــــــــي النصــــــــــــب للقــــــــــــراء
  بعــــــــــد الســــــــــكون والضــــــــــريُر ال يــــــــــراه  وصـــــــــفة اإلشــــــــــمام إطبــــــــــاق الشــــــــــفاه
ـــون فـــــــــي المضـــــــــموم والمرفـــــــــوعِ    مــــــــن غيــــــــر صــــــــوٍت عنــــــــده مســــــــموعِ    يكــــــ
ـــــــــــال معـــــــــــارضِ    فــــــــي هــــــــاء تأنيــــــــث وشــــــــكل عــــــــارضِ   وقـــــــــــف باالســـــــــــكان ب
ــــا ــــد م ــــي هــــاء الضــــمير بـَْع ــــف ف   أو كســــــــــــــــــرة أو أُمْيِهمــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــمة  والخل

ــــــــــى تقــــــــــفْ  فصــــــــــل   ســــــــَنَن مــــــــا أُثبــــــــت َرْســــــــماً أو ُحــــــــذفْ   وكــــــــــن متِبًعــــــــــا مت
ــــــــــاء أبــــــــــِدال ـــــن الهــــــــــاءات ت ـــــ ــــــــــا م   ومــــــــا مــــــــن الموصــــــــول لفظــــــــا ُفِصــــــــال  وم
  منــــــــــــــــــــــه وإن ضــــــــــــــــــــــعفه القيــــــــــــــــــــــاسُ   واســـــــــــلك ســـــــــــبيل مـــــــــــا رواه النـــــــــــاسُ 

ـــــــــــــــه  فـــــــــــي اليـــــــــــاءات لإلضـــــــــــافهْ  القـــــــــــول ــــــــــــه وخـــــــــــــــذ خالف ـــ   فخـــــــــــــــذ ِوفاَق
ــــــــــــــاءاتســــــــــــــكن قــــــــــــــال   تســـــــــعا أتـــــــــت فـــــــــي الخـــــــــط ثابتـــــــــات  وُن مــــــــــــــن الي



 

  ولــــــــَي فيهــــــــا مــــــــن معــــــــي فــــــــي الظلــــــــةِ   وليؤمنــــــــوا بــــــــي تؤمنــــــــوا لــــــــي إخــــــــوتي
ــــــي معـــــــــــا وفـــــــــــي إلـــــــــــى   ربـــــــــــــي بُفصـــــــــــــلت خـــــــــــــالف فصـــــــــــــال  ويـــــــــــاء أوزعنـــــ
ـــاء محيـــــــــــــــاي وورش اصـــــــــــــــطفى ـــــــي هـــــــــذه الفـــــــــتح واإلســـــــــكاَن روى  ويــــــــــــ   فــ

ــــــــــــــاءات القــــــــــــــول ــــــــــــــد الي ـــــــــي زوائ ـــــ ــــــــــرواة  ف ــــــــذي صــــــــــح عــــــــــن ال ــ ــــــــــى ال   عل
ــــــــــد فــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــللنــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد والم فعـــــــــــــــــــــــــل  افع زوائــــــ ـــــــ   مـــــــــــــــــــــــــنهن زائ

ـــــــــــــــــــــــــبعن  ـــــــــــــــــــن ات ــــــــــأت   يأولهـــــــــــــــــــــــــن ومــــــ   يال لــــــــــئن أخــــــــــرتن  يوقــــــــــل وي
ـــــــــــــــؤتينْ  ييهـــــــــــــــدين   والمهتـــــــــــد اإلســـــــــــراء والكهـــــــــــف وأن ـــــــــــــــغ ي ــــــــــا ونب   بهـــــ
  فــــــــي النمــــــــل ذاِت الفــــــــتح لإلســــــــكان  يتـَُعلمــــــــــــــــــــــــْن تـَّتــــــــــــــــــــــــبعْن آتــــــــــــــــــــــــان 

ــــــــــاد أضــــــــــف  وأتمــــــــــــــــــــــدونن والجــــــــــــــــــــــوار فــــــــــــــــــــــي ــــــــــداع المن ــــى ال ــــــ ــــــــــم إل   ث
ــــــــــــة فـــــــــــــــي الفجـــــــــــــــروأحـــــــــــــــرٌف ث   يويســــــــــــــــــر يأهــــــــــــــــــانن  يأكــــــــــــــــــرمن   الثـــ

  واتبعــــــــــــون أهـــــــــــــدكم فــــــــــــي المـــــــــــــؤمن  يوزاد قــــــــــــــــــــالون لــــــــــــــــــــه إن تــــــــــــــــــــرن 
ـــــــــــــــداع  ـــــــــــــــــاني  يمعـــــــــــــــا دعـــــــــــــــان  يوورٌش ال ـــــــا فخـــــــــــــــــذ بي   وتســـــــــــــــــألن مــــــــــ

ـــي قــــــــــــاف بــــــــــــال مزيــــــــــــد  يثـــــــــــــــــــم دعـــــــــــــــــــاِء ربنـــــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــــد   واثنــــــــــــين فـــــــــ
ــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــم الب ـــــــــر ث ـــــــ ــــــــــــــــا نكي ــــــــــــــــــــاد   يوأربع ــــــــــــــــــــتالق والتن ــــــــــــــــــــردين وال   يت
ـــذبون قــــــــــــــــــال ينقــــــــــــــــــذ   وترجمــــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــاعتزلون  ونوأن يكـــــــــــــــ

ُــــــــــــُذر  ــــــــــــذير كــــــــــــالجواب ن ــــتة قـــــــد أشـــــــرقت فـــــــي القمـــــــر  يومــــــــــــْع ن   فــــــي ســـ
ـــــــــاد  يوالــــــــواد فــــــــي الفجــــــــر وفــــــــي التنــــــــاد ـــــــــُف عيســـــــــى ب ـــــــــتالق خْل   مـــــــــع ال

ـــــــــإن وصـــــــــــــــلت زدتهـــــــــــــــا ـــــــــا لهمـــــــــــــــا حـــــــــــــــذفتها  فهـــــــــــــــذه فــــــ   لفظـــــــــــــــا ووقفــــــ
ــــــــــــــــي آتــــــــــــــــان  ــــــــــف ف ــــــ ــــــــــــــــه وق   قــــــــــــــــــالوُن باإلثبــــــــــــــــــات واإلســــــــــــــــــكان  يلكن

ـــــــول ـــــــرش حـــــــروف مفـــــــرده الق ـــــــي ف   وفـْيـــــــُت مـــــــا قـــــــدمت فيـــــــه مـــــــن ِعـــــــَدهْ   ف
  قـــــــــالون حيـــــــــث جـــــــــاء فـــــــــي القـــــــــرآن  قـــــــــــــــرأ وْهـــــــــــــــَو وْهـــــــــــــــي باإلســـــــــــــــكان



 

ــــــــــــــو فْهــــــــــــــي لهــــــــــــــو ــــــــــــــل ذاك فْه ـــــــــــــوَ   ومث ـــــــــــــم ْه ـــــــــــــي أيضـــــــــــــا مثلـــــــــــــه ث   ولْه
ــــــــــــــث جــــــــــــــاءَ   وفــــــــــــــي بـُيُــــــــــــــوٍت والبيــــــــــــــوت البــــــــــــــاءَ    قرأهــــــــــــــا بالكســــــــــــــر حي
  و فـــــــي النســـــــاء ال تَعـــــــدوا َثَ◌َ◌َ◌مـــــــا  واخـــــــــــــتلَس العــــــــــــــين لــــــــــــــدى نعّمــــــــــــــا

 ـــــــــمونوهـــــــــا يَهـــــــــد إذ أصل ما اخُتلس فـي الكـل السـكون  ي ثـــــــــم خـــــــــا يَخص  
ــــــــــــــــــــده بخلـــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــــا إال مـــــ ــــــــــده فــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــف  وأن   وكلهــــــــــــــــم يمــــــ
ـــــــــه ـــــــــي التوب ـــــــــي ف ـــــــراء الت ــ   فـــــــــــــي قولـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل قْربـــــــــــــه  وســـــــــكن ال
ـــــــــــــــــــــــالئ ـــــــــــــاء  وألهـــــــــــــــــــــــْب همـــــــــــــــــــــــزُه وال   مـــــــــــــَع لـــــــــــــئال فـــــــــــــي مكـــــــــــــان الي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وأْو آباؤنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ثــــــــــــــم ليقطــــــــــــــْع وليقضــــــــــــــوا ســــــــــــــاكنا   وليتمتع

  فـــــــي ســـــــيِن ســـــــيئت ســـــــيء باإلشـــــــمام  عـــــــــــــــــن اإلمــــــــــــــــــامواتفقـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــُد 
ــــــــــــــــــا وباإلخفــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــو األداء  ونـــــــــــــــــــــــوِن تأمنّــــــ ـــــــــــــــه أول ــــــــــ   أخـــــــــــــــــــــــــذه ل
ـــــــــــــــــــــــَت وهـــــــــــــــــــــــأنتْم ســـــــــــــــــــــــهال ــــــــــــــدال  وأرأي ــــــــــــــورٍش أب ـــــــــــه وبعضــــــــــــــهم ل ـــ   عن
ـــــــــــل كونهـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه   مــــــــــن همـــــــــــز االســــــــــتفهام أو للتنبيـــــــــــه  والهـــــــــــــــاء يحتمــــ
ـــــــــن همـــــــــز االســـــــــتفهام ــــــــه م ـــــــــي لـ ــــــــــــا انتهــــــــــــــى كالمــــــــــــــي  وْه   أْولــــــــــــــى وههنــ

ــــــــــــــــه وألهمــــــــــــــــا  ا أنعمــــــــــــــافالحمــــــــــــــد هللا علــــــــــــــى مــــــــــــــ ــــــــــــــــْن إكمال   علــــــــــــــــي ِم
  

 


